
Apresentação de 2 hora approx.

Internacionalização de grupos de pesquisa e PPG

Objetivo da minha apresentação é mostrar como os fomentos e as ferramentas da 
Comissão europeia podem ajudá-los internacionalizar seus grupos e PPG

Meu nome é Charlotte, e represento EURAXESS no Brasil

De manhã conversamos sobre mobilidade individual, que para mim é a primeira
etapa quando se trata de internacionalização. Quando um de vocês va para a Europa 
realizar um mestrado, mas principalmente um doutoramento ou pós-doc, vão ter
acesso a novos ocnhecimentos, outra abordagem de uma mesma questão, mas 
antes de mais nada, vocês vão começar construindo redes. Redes de colaboradores
com que vão provavelmente continuar trabalhando para o resto das suas vidas de 
pesquisadores.

Isso porque vai demostrar suas habilidades, mas tb pq vai criando confiança ao
conviver com seus pares.

Agora vamos explorar outras possibilidades mais institucionais.

Vamos ver {CLIC}

1



2



Bem. Para ter accesso a esse espaço europeu de pesquisa, a união eurpeia coloca 
uma ferramenta a sua disposição: EURAXESS, pesquisadores em movimento.

Vocês vão ver o Que EURAXESS pode fazer para vocês
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Lembram dos 5 pilares que apresentei de manhã?

Como instituições podem usá-los para aumentar a sua visibilidade?

A resposta está na próxima diapositiva...
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Research organisations, universities & business

Are you looking for partners to join a consortium and apply for EU funding? Find 
organisations through EURAXESS database for the perfect business match!







essa etapa é verificada pelo nosso team. Demora em media 1 dia útil

If your organisation has a job board and it is actively publishing vacancies targeting
researchers, we can help you save time and resources, by implementing in 
collaboration an automatic job import via XML feeds. 









Sobre o numero 2, a Comissão Europeia da a possibilidade gracas às MSCA GF



… Brasileiros podem aplicar a bolsas europeias (parte superior da tela)

Que são as instituições de acolhimento? instituição 

(universidade, empresa, PME, centro de pesquisa) – desde que desenvolvam 
atividades de P&DT 

IF new Rates per researcher, per month

Research, networking, training costs € 800 

Management and indirect costs € 650 

Living allowance* € 4880 

*The living allowance base rate is multiplied by a Country Correction Coefficient

Mobility allowance € 600 

Family allowance € 500 
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Hosting offers

Porque?

1- Do you dispose of research infrastructures (facilities, resources, services or any 
other infrastructure of a unique nature essential to achieve excellence in research 
and innovation) that you wish/are able to make available to researchers? 

2-Are you a research institution interested in hosting MSCA fellows? 

=> só para lembrar de que trata {CLIC]

Please enter your hosting offer on EURAXESS Portal!



Hosting offers

WHO? Every organisation member can add a new hosting offer on behalf of the 
organisation he/she belongs to.

Be pro-active

Don’t forget to :

Inform the researchers at your institution about the possibility to host Europe-based 
researchers for up to 2 years thanks to the Marie Sklodowska Curie Individual 
Fellowships / Global Fellowships MSCA IF-GF. Click here for the official link of the 
MSCA-IF- 2018 Call.

Spread your hosting offer among your colleagues based in Europe. In the context of 
the MSCA-IF- GF call, institutions outside Europe are called “Partner organisations”. 
Click here for Guide for Applicants. 
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Nessa segunda parte da minha apresentação, vou mostrar como os financiamentos 
da mobilidade da Comissão Europeia podem ajuda-los no desenvolvimento de suas 
carreiras
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• Uma resposta para a crise econômica através do investimento em empregos do 
futuro e crescimento

• Ele compreende as preocupações das pessoas sobre subsistência, segurança e 
meio ambiente

Research and innovation have been placed at the centre of the EU budget for the 
programming period between 2014-20.  EU leaders believe strongly that research 
and innovation will create the economic opportunities of tomorrow.

Horizon 2020,  the new programme for research and innovation has been allocated a 
budget of almost 80 billion  euros over the next seven years.

Europe, like  much of the world, faces major challenges such as ageing populations 
and the depletion of natural resources.  This affects all of our lives directly, for 
example through high health care costs, rising energy prices, congested roads, and 
threats to security.

Horizon 2020 is designed to address these societal  challenges through funding 
excellent science, technology and innovation. 

[It is central to the Europe 2020 strategy for smart, sustainable and inclusive growth, 
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the Innovation Union flagship to create a knowledge society, and the goal to 
complete the European Research Area as a single market for knowledge.] 

oAberto ao mundo com aprox. 79 bilhões de Euros (2014-2020)

o Pesquisadores e entidades jurídicas públicas ou privadas (universidades, 
empresas, agências...) 

o Foco na sociedade: bem-estar, saúde, segurança, transporte, e nos desafios 
globais 

o Envolve toda a cadeia de inovação:      
laboratório mercado

o Base competitiva com excelência científica como eixo central das avaliações 
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Nessa segunda parte da minha apresentação, vou mostrar como os financiamentos 
da mobilidade da Comissão Europeia podem ajuda-los no desenvolvimento de suas 
carreiras
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Antes de mais nada, algumas definições e uma grafico para entender o que vocês 
vão ouvir durante 3 dias.

H2020 é o programa europeu de fomento da pesquisa e da inovação. É financiado 
pela Comissão europeia e é o maior do mundo, com aprox €80 billion para um 
periodio de 7 anos (2014-2020).

Marie Skłodowska-Curie Actions « MSCA » for training & career development of 
researchers European Research Council « ERC » to support top-researchers from 
anywhere in the world.

The MSCA support training and career development of researchers
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Esses 4 sub programas estão detalhados no documento que preparamos para vocês, 
onde vão ler em detalhes o que cada um deles traz para vocês, dependendo do seu
nivél de experiência.

Vou apresentar as principais caracterisitcas dos 3 primeiros e ouviremos
pesquisadores brasileiros e europeus aqui presentes, que vão compartilhar suas
experiencias nos dois primeiros programas
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RISE - Research & Innovation Staff Exchange - Intercâmbio para Pesquisa 
Permite colaboração entre a UE e países como o Brasil e intersectorial a 
traves do intercambio de  pessoal

O pessoal muda para implementar projetos conjuntos de pesquisa & 
inovação, para compartilhar conhecimentos e ideias

1-12 meses mobilidade.

Pessoal? Pesquisadores de inicio carreira + Pesquisadores experientes 
+ Pessoal técnico e administrativo 

Premia a criatividade: transformar ideias criativas em produtos, 
serviços ou processos inovadores

Complementariedade de competencias dos participantes

Atividades de networking 

Organização de workshops & conferências para facilitar o 
compartilhamento do conhecimento

Criação de novas competências & desenvolvimento da carreira

Instituições brasileiras podem integrar um consorcia europeu (mini 3 
países) mas não podem receber fundos da CE para a mobilidade dos seus
funcionarios.

Co-Funding of regional, national and international programmes 
(COFUND) calls are open to European research institutions and is thus not 
relevant for Brazilian research organisations. It results in many high-quality
fellowship or doctoral programme positions, which include transnational 
mobility and are advertised on the Euraxess portal.

Brazilian researchers can apply directly to COFUND positions advertised on 
the EURAXESS job portal.
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EC signature date 24/11/2015
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the Partner Search Tool.

Find partners for your project ideas among the 
organisations registered in the portal.

Enter a keyword or a topic of a past call for proposals 
to find related organisations.

Search by geographical criteria or by types of 
organisation.

Search by call topics to find organisations that have 
participated or expressed interest in participating in the future.
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Contact and Europe is looking forward to receiving you!
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